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GRAU EN MITJANS AUDIOVISUALS

104810 - DIRECCIÓ CINEMATOGRÀFICA

Informació general

Tipus d'assignatura : Optativa
Coordinador : Maria Soliña Barreiro González
Curs: Quart
Trimestre: Segon
Crèdits: 6
Professorat: 

Alejandro Marzoa Blasco  <amarzoa@tecnocampus.cat>

Idiomes d'impartició

Castellà

Professorat: Rafa de los Arcos, Alejandro Marzoa, Carlota Frisón, Xiana Gómez, Eloi Aymerich.

Competències que es treballen

Específica

Dissenyar i realitzar un producte audiovisual (format per imatges fixes o en moviment), atenent tant als seus aspectes tècnics com artístics, en tots 
els seus components

Aplicar processos, mètodes i tècniques per a desenvolupar la creativitat i la innovació en la realització audiovisual, en el desenvolupament 
multimèdia i en la programació de videojocs

Adquirir els coneixements de la història, estètica, evolució i dinàmica del cine, televisió, ràdio, premsa, Internet i videojocs, aixó com reconèixer 
l'estètica a través del visionat i l'anàlisi

Bàsiques i Generals

Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les competències que es 
solen demostrar per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi

Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors, amb un alt grau d'autonomia

Transversal

Que els estudiants tinguin capacitat per treballar com a membres d'un equip interdisciplinar ja sigui com a un membre més, o realitzant tasques de 
direcció amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos tenint en 
compte els recursos disponibles

Descripció

L'assignatura suposa un acostament al que significa la direcció en els diferents àmbits de l'audiovisual, des del narratiu cinematogràfic fins al discurs 
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purament artístic.
Està dividida en 3 blocs cadascun dels quals tractarà un àrea diferent, conformant entre tots ells una panoràmica teòric pràctica del que significa la direcció 
en l'audiovisual.

Resultats d'aprenentatge

Conèixer què significa dirigir en l'audiovisual, generar individus sensibles i disposats a expressar-se.
Familiaritzar a l'alumne amb la metodologia de la direcció i la presa de decisions.
Reforçar tècniques del llenguatge audiovisual.
Consolidar el treball en equip.

Metodologia de treball

Les classes s'estructuraran a partir d'una combinació de teoria i pràctica. El personal docent introduirà els conceptes a partir d'exemples audiovisuals que 
donaran motiu a l'exercici pràctic. Aquest exercici partirà de l'aula i podrà tenir el seu desenvolupament fora d'ella.
Els exercicis tindrà un seguiment i correcció en les hores de classe amb la finalitat de generar un diàleg crític entre l'alumnat i el professorat.

Continguts

BLOC A: 
DIRECCIÓ CINEMATOGRÀFICA I
(RAFA DE LOS ARCOS) 

A.1
Introducció a la idea de direcció.
1.1: l'empatia en l'audiovisual
1.2: de què parlen les pel·lícules, l'expressió del cineasta.
A.2
Direcció vs realització.
2.1: els narradors i els directors
2.2: el llenguatge audiovisual bàsic: escriure amb imatges.
2.2: la transmissió d'idees i la transmissió d'emocions
2.3: aprendre a mirar
A.3
L'expressió original al cinema.
3.1: generar una idea a partir de la reflexió personal
3.2: procés d'escriptura d'una idea original

DIRECCIÓ CINEMATOGRÀFICA II
(ALEJANDRO MARZOA)
A.4
Enfrontar-se a un projecte.
4.1: La gestació de la idea
-temis
-motivacions
-l'elecció del tipus de projecte
-la presa de decisions
A.5
Desenvolupament del projecte.
5.1: Com es porten a la realitat els projectes?
5.2: Finançament i indústria, expectatives i realitats. 
5.3: Equips tècnic artístics, la importància dels departaments i les decisions sobre aquest tema. Anàlisi de direcció a partir dels departaments.
5.4: Interpretacón d'un guió, què signifiquen els guions a nivell de direcció?
A.6
El desglossament de guió.
6.1: què signifiquen els guions a nivell de producció?

BLOC B
DIRECCIÓ D'ACTORS
(CARLOTA FRISÓN)
B.1
Introducció a la nomenclatura de la interpretació, conceptes fonamentals. 
1.1: Sentiment, escolta, imaginació, energia i risc. 
1.2: La importància de l'adjectiu i el verb.
1.3: El cos
B.2
Escoles i tècniques d'interpretació. 
2.1 : Stanislavsky, Strasberg, Meisner, Grotowski, Lepage, Meyerhold, Lecog, Brook, Artaud, Brecht, Boal i Barba.
B.3
Maneres d'abordar el treball interpretatiu.
3.1: el cásting, els assajos i el rodatge.
3.2: el llenguatge de l'actor, com dirigir-se a l'intèrpret professional.

BLOC C
ALTRES DIRECCIÓNS AUDIOVISUALS I



(ELOI AYMERICH)
C.1
Més enllà de la ficció I
1.1: el videoclip i l'audiovisual cultural.
C.2
Més enllà de la ficció II
2.1: el documental, el cinéma vérité i el reality.

ALTRES DIRECCIÓNS AUDIOVISUALS II
(XIANA GÓMEZ)
C.3
El cinema com a discurs artístic
3.1: autoria, llenguatge, originalitat i autenticitat. 
3.2: el manifest fílmico.

C.4
Límits i fronteres del cinematogràfic.
4.1: convencions i tècniques possibles.
4.2: traducció de peces d'una altra disciplina artística a l'àmbit audiovisual.

Activitats d'aprenentatge

BLOC A: 
-Petit muntatge que transmeti una idea/emoció a partir d'imatges i sons de múltiples fonts.
-Escriptura i realització per grups d'un petit curtmetratge original d'una sola seqüència.
-A partir d'un fotograma d'una ficció preexistent, anàlisi de direcció des dels diferents departaments tècnic artístics.
-A partir d'una seqüència transcrita, interpretació dels punts importants i les línies de força de cara a la transmissió de la idea. Rodatge de la mateixa. 
BLOC B:
-Anàlisi d'una seqüència preexistent des del punt de vista actoral.
-Treball in situ amb una actriu professional. Com dirigir a l'actor.
BLOC C:
-Desenvolupar un curt documental en primera persona. El propi alumne com a personatge.
-Desenvolupar un curt documental a partir d'un personatge extern.
-Producció d'un manifest fílmico personal.
-Traducció d'una peça d'una altra disciplina artística a l'àmbit audiovisual.

 

Sistema d'avaluació

SISTEMA D'AVALUACIÓ
Assistència i participació: 30%
Pràctiques bloc A: 40%
Pràctiques bloc B: 10%
Pràctiques bloc C: 20%

FILMOGRAFIA

(obres a les quals es farà referència durant el transcurs de l'assignatura)
Bloc A:
Alien, el vuitè passatger (Ridley Scott, 1979)
Entre copes (Alexander Payne, 2004)
The Wrestler (Darren Aronovsky, 2008)
Atrapa'm si pots (Steven Spielberg, 2002)
Two Lovers (James Gray, 2008)
Elephant (Gus Van Sant, 2003)
Kramer vs Kramer (Robert Benton, 1979)
Up in the air (Jason Reitman, 2009)
Paris, Texas (Wim Wenders, 1984)
Gloria (Sebastián Lelio, 2013)
Searching for Sugar Man (Malik Bendjelloul, 2012)
Children of Men (Alfonso Cuarón, 2006)
Munich (Steven Spielberg, 2005)
The tree of Life (Terrence Malick, 2011)
2001: una odissea de l'espai (Stanley Kubrick, 1968) 
Dos dies, una nit (Jean Pierre Dardenne, Luc Dardenne, 2014)
Annie Hall (Woody Allen, 1977)
500 dies junts (Marc Webb, 2009)
Butch Cassidy and the Sundance Kid. George Roy Hill (1969)
X- Men First Class. Matthew Vaughn (2011)
Entre els Murs. Laurent Cantet. (2008)
Els Petits Mouchoirs. Guillaume Canet (2010)
The Weather Man. Gore Verbisnky (2005)
Bloc B:
Un tramvia anomenat desig. Elia Kazan (1951)
La nit americana. François Truffaut (1973)
Pickpoquet. Robert Bresson (1959)



Playtime. Jaques Tati (1967)
Bloc C:
En construcció. José Luís Guerín (2001).

Recursos

Bàsics
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